
RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY ESITYSLISTA 
 

 
VUOSIKOKOUS 
 
Ajankohta: 26.2.2019 klo 19.00- 
 
Paikka Ravintola Etappi 22, Rauma 
 
Käsiteltävät asiat: 
 
1. Kokouksen avaus 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
-Vuosikokouksen päivämäärä julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ensimmäisen kerran tammikuussa 2019. 
Kutsu julkaistu yhdistyksen nettisivuilla esityslistan kera helmikuun puolessa välissä ja Raumalaisen 
yhdistyspalstalla 9.1., 16.1. ja 23.1.2019. 
 
4. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 
5. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat 
 
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden 
palkkioiden suuruus 
 
-Hallituksen ehdotus jäsenmaksuista(pysyy samana kuin edellisenä vuonna): 20€/varsinainen jäsen, 
5€/perhejäsenet, 10€/nuorisojäsen, 5€/kirjaamismaksu kaikilta uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä. 
Laskutuslisä 2€/paperilasku. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ja siitä seuraava muistutuslisä 5€. 
 
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

 

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa Anniina Välttilä, Mia Beckingham, 
Jonna Sirkki, Terhi Hakala) 

 

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.  

 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

-Vuoden rally-tokokoirasääntöjen muutosehdotus. Uudet säännöt: 

 

 



 

VUODEN RALLY-TOKOKOIRA ja VUODEN RALLY-TOKOTULOKAS 
  
Kilpailusarjoja on kaksi: vuoden rally-tokokoira ja vuoden rally-tokotulokas. Koiran 
ohjaajan tulee olla RKS:n jäsen. 
  
Vuoden rally-tokokoirakilpailuun voivat osallistua kaikki kyseisenä vuonna kilpailleet koirat. 
  
Vuoden rally-tokotulokaskilpailuun voivat osallistua vain ne koirat, jotka kilpailivat virallisissa 
rally-tokokilpailuissa ensimmäistä kertaa vuoden aikana. 
  
Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon enintään kolme (3) tulosta ja lisäpisteisiin oikeuttavat suoritukset. 
Pisteet lasketaan ainoastaan virallisten kilpailujen yksilösuorituksista. 
  
Mikäli useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira. Jos 
saman pistemäärän saaneet koirat kilpailevat samassa luokassa, lasketaan kilpailuista saadut pisteet 
yhteen ja korkeimman pistemäärän saanut koira voittaa. Jos pisteet tämänkin jälkeen menevät 
tasan, voittaa koira, jolla on korkeampi pistemäärä yksittäisestä kilpailusta. 
  
Vuoden rally-tokokoirakilpailussa palkitaan kolme (3) parasta koiraa. Lisäksi palkitaan vuoden 
rally-tokotulokas. Voittajien nimet julkistetaan ja palkinnot jaetaan vuosittain yhdistyksen 
vuosikokouksessa. 
  
Tulokset (kilpailujen päivämäärä, paikka, pisteet, tulos, koiran virallinen nimi, linkki Koiranet-tietoihin, 
koiran kutsumanimi sekä ohjaajan ja omistajan nimi) tulee ilmoittaa sähköpostitse 31.12 mennessä 
osoitteeseen toko@rks.fi. 
 
Varsinaiset pisteet 
Varsinaisiin pisteisiin lasketaan kolme ilmoitettua tulosta (myös SM-karsinta tai finaalirata) ja näiden 
kilpailujen sijoituksista saatavat pisteet. 
  

Pisteet ALO AVO VOI MES 

90-100 p 6 8 10 12 

80-89 p 4 6 8 10 

70-79 p 2 4 6 8 

  
Sijoitus: 1. = 3 p.   2. = 2 p.   3. = 1 p. 
  
  
Lisäpisteet 
  
Lisäpisteitä voi saada kaikista vuoden kilpailuista, myös niistä tuloksista, joita ei ole ilmoitettu kolmen 
varsinaisiin pisteisiin laskettavan tuloksen joukkoon. 



  
Valioituminen 10 p. 
Koulutustunnukset RTK1 = 1 p.   RTK2 = 2 p.   RTK3 = 3 p.   RTK4 = 4 p. 
Tuomarin palkinto (TP) 2 p. 
Piirimestaruuskilpailun sijoitus ylimmässä luokassa 1. = 6 p.   2. = 4 p.   3. = 2 p 
  
SM-kilpailujen karsintaradan ja finaaliradan yhteistulos 
1. = 12 p.   2. = 10 p.   3. = 10 p.   4. = 9 p.   5. = 8 p.   6-10. = 7 p.   11-20. = 6 p. 
  
 
 

13. Kokouksen päättäminen 

 


